Reportaj
Naæterea Domnului

Ce fel de
Crãciun aºtepþi?

Se apropie Crãciunul. Pluteºte în aer o emoþie sfântã.
În case s-au început pregãtirile.
- Gospodinele mãturã, scuturã, curãþã.
- Scot covoare, spalã
duºumele.
- Spalã geamuri ºi perdele.
- Curãþã vitrinele, lustrele,
oglinzile, faianþa.
- Mutã mobile, ºterg praful.
- Reaºeazã lenjeria ºi hainele.
- Dereticã în cãmãri ºi dulapuri.
- Curãþã ºi debaraseazã balcoanele.
- Aruncã la gunoi borcane,
vechituri, trenþe.
Dar tu, copil al Dumnezeu?
Cerurile cerurilor cântã slavã
lui Dumnezeu.
Toþi participã cu zel la aceastã
sãrbãtoare.
Se întocmesc liste de cumpãrãturi.
În pieþe e bãtaie pe brazi.
Se cumpãrã podoabe pentru
pom, bomboane în poleialã ºi
abþibilduri.
Urmeazã darurile pentru
copii: ghetuþe, jocuri, jucãrii,
cãrþi / caiete de colorat, hãinuþe,
fesuri tip Moº Crãciun.
Se iau cu asalt magazinele.
În raioanele de alimente e
nãvalã.
La casele de marcaj, cozi
nesfârºite.
E o febrã care viruseazã vijelios.
Ce sã fie? Vine Crãciunul!
Dar pentru tine… copil al lui
Dumnezeu?
Pe strãzi se circulã barã la
barã.
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Toþi sunt nervoºi, grãbiþi,
obosiþi.
Doar câteva zile pânã la
Crãciun ºi treburile nu se mai
terminã.
Ne pregãtim pentru o sãrbãtoare creºtinã.
Osteneala ºi alergãturile îºi
spun cuvântul.
Unii îºi exprimã mânia verbal, în ton cu credinþa strãmoºeascã, trecând în revistã tot ce
este sfânt. Alþii...
Fã-þi datoria de creºtin.
- Ajuneazã dimineaþa ºi mergi
la bisericã.
- Ascultã slujba de Crãciun.
- Împãrtãºeºte-te ca sã te
apropii de Dumnezeu.
- Aminteºte-þi: într-o zi ca
asta, Fiul Lui S-a nãscut pe
pãmânt pentru noi. Ce har!
Dacã ai mers la bisericã, ai
postit, te-ai împãrtãºit, ai ascultat
predica, te-ai închinat, þi-ai fãcut
datoria.
Apoi, ...eºti liber sã faci ce vrei
cu timpul tãu.
Chiar numai atât?
Unde petrecem sãrbãtoarea
de Crãciun?
Dacã nu mai ai chef sã mergi
nicãieri, atunci ai început sã te
îndrepþi cãtre bãtrâneþe. Cine e
în putere, merge în vizitã sau
primeºte oaspeþi. În seara de
Crãciun trebuie sã te bucuri ºi
cautã sã fii un conviv plãcut. Ai
motive – vei revedea prieteni ºi
cunoºtinþe, te vei sãtura de vorbit,
vei asculta muzicã ºi vei mânca
pe sãturate...
Toþi ne ureazã ºi le urãm
„Crãciun fericit!”
ªi dacã Domnul te-ar întreba: Creºtine, tu ce ai fãcut ca sã
întâmpini aceastã sãrbãtoare?
Sunt sigurã cã ai sã rãspunzi
cu seninãtate: Totul.

De Crãciun, sub fulgi zglobii,
pe Isus din nou vestindu-L
trec pe uliþã copii
cu colindul.
ªi din zori pânã-n apus,
pe-o steluþã cu fãclie,
ei duc lumii un Isus
de hârtie.
*
Dar tu, frate credincios,
porþi tu Pruncul ce trãieºte?
Duci în tine un Cristos
care creºte?
Nu-i vreun gând ce te-a-nºelat,
un simbol sau o icoanã?
Simþi cã-i viu cu-adevãrat?
Cere hranã?...
Dupã bezna cea de ani,
ºi-a adus copilul zorii?
Vin la tine cei sãrmani?
Vin pãstorii?
Simþi cã Cel ce L-ai primit
de luminã-þi umple gândul?
ªi vin magi din rãsãrit
cãutându-L?
Altfel, Pruncul nu e viu,
altfel, ochiul tãu te-nºealã.
Altfel staulu-i pustiu,
ieslea-i goalã.
ªi din zori pânã-n apus,
ca pe steaua cu fãclie,
porþi ºi tu tot un Isus...
de hârtie.
COSTACHE IOANID
Oare aºa sã fie? Se va bucura Domnul
de modul în care vei sãrbãtori Naºterea
Fiului Sãu în lumea noastrã? Te vei
apropia de Dumnezeu cu bucurie ºi
cu recunoºtinþã pentru Darul minunat pe care l-ai primit? Vei transmite
ºi altora aceastã bucurie ºi recunoºtinþã, prin fapte care sã aducã slavã
ºi mulþumire lui ISUS?
Aºa sã ne ajute Dumnezeu!
CECILIA

